Zarządzenie Nr

Yl / 18 l

ŻoLL

Wójta Gminy Dobroń
z dnia 1 marca ZOLLr.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sal gimnastycznych i pomieszczeń towarzyszących

2pkt2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t'j.
Dz. U. ztj.: Dz.tJ' zŻOO1 r. Nr 142, poz.I59lzpoźn. zm') oraz Uchwały Rady Gminy w
Dobroniu Nr Yl24l20II z dnl'a 24 lutego 20IIr. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy
Dobroń uprawnień do ustalania opŁat za korzystan|e Z obiektów i urządzeh uz1'teczności
publicznej, zarządzam, co następuj e:
Na podstawie art.30 ust.

1. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z sal gimnastycznych przez podmioty
nieuprawni one do nieo dpłatne go korzys tanla, w następuj ącej wys oko ści
$

i osoby

:

1) saligimnastycznej

a)

przy Zespole Szkół w Dobroniu:

50,00 zł netto Za godzinę, licząc za dwie pierwsze godziny korzystania z sali. Powyżej 2
godzin zakażda rozpoczętą godzinę 30,00 zł netto;

Ż) siłowni _7,oo zł netto za 1 osobę za godzinę;
3) sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobroniu 1-

25,00 zł netto za 1 godzinę.

1.2' opłaty wymienione w ust. 1 są stawkami ryczałtowymi i obejmują również koszty energii
elektrycznej, ogrzewania, wody, ścieków, sprzątania. W ramach tych opłat najemcy mogą
korzystać równiez z pomieszczeń sanitarnych.

1.3. opłaty wnosi się w formie gotóWkowej dyrektorowi szkoły lub osobie wyznaczonej
przez dyrektora). Na potwierdzenie wpłaty wpłacający otrzyma dowód wpłaty (druk KP).

(

zgodą Wójta Gminy Dobroń sale gimnastyczne WraZ z pomieszczeniami
towarzyszącymi mogą być udostępniane nieodpłatnie na Uroczystości, imprezy i turnieje

s3.1.

Za

mające szczególne znaczenie dla społeczności gminnej'

s3.2. Dopuszcza się mozliwośćobnizenia opłat określonych W 51 po

negocjacjach

przeprowadzonych zzarządcąsal i zaakceptowaniem ich wyników przez Wójta Gminy.

$4. Niezależnie od opłat wyszczególnionych z 51 najemca obowiązany jest do pokrycia
ewentualnych szkód powstałych W związku z korzystaniem z sal i pomieszczeń
towarzyszących.
s5. Szczegółowe zasady udostępniania salokreśla,,Regulamin" opracowanY przez dyrektorów
szkół.
s6. Wykona nie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół'

97.Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

*_/
/arzębak

